
Pomembne informacije o NPZ za 6. in 9. razrede 
 

1. Datumi 
 

TOREK, 4. maj – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 
ČETRTEK, 6. maj – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 
PONEDELJEK, 10. maj – NPZ iz angleščine za 6. in 9. razred 
 
1. do 3. junij – seznanitev učencev in staršev 9. razreda z dosežki in uveljavljanje 
pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge 
7. do 9. junij – seznanitev učencev in staršev 6. razreda z dosežki in uveljavljanje 
pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge 
15. junij - razdelitev obvestil o dosežkih za 9. razred 
24. junij - razdelitev obvestil o dosežkih za 6. razred 
  

2. Ure 
 

Začetek vseh preizkusov je ob 8.00; učenci vse dni preverjanja znanja v šolo 
pridejo ob 7.40. Čas pisanja je 60 minut. 
  

3. Pripomočki in dovoljeno gradivo 
 

SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA: modro ali črno nalivno pero oz. kemični svinčnik. 
MATEMATIKA: modro ali črno nalivno pero oz. kemični svinčnik, svinčnik, radirka, 
ravnilo, šestilo, šilček, geo-trikotnik. Uporaba žepnega računala ni dovoljena. 
Matematični obrazci in konstante so sestavni del preizkusa znanja. 
 

4. POUK PO PREIZKUSIH ZNANJA 
 
Učenci imajo po končanih preizkusih pouk po rednem urniku. 
  

5. Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja za šole, učence in starše ter 
vpogledi na šolah        

       
Vpogledi učencev v ovrednotene preizkuse znanja potekajo v elektronski obliki. Šola 
jih organizira v računalniški učilnici, tako da ima vsak učenec svoj računalnik, na 
katerem odpre spletno stran http://npz.ric.si  in se prijavi s svojo šifro in številko 
EMŠO. Na enak način boste starši in učenci lahko dostopali do ovrednotenih 
preizkusov tudi doma. 
Skladno s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja 2020/2021 so za vpoglede 
na šolah predvideni za 9. razred  dnevi od 1. do 3. junija in za 6. razred od 7. do 9. 
junija. 
Za morebitna vprašanja in pojasnila vam bodo na voljo tudi učitelji posameznih 
predmetov preko e-sporočil ali telefona. 

  
6. Podrobne informacije za učence in starše 

 
Državna komisija za vodenje NPZ vsako šolsko leto pripravi knjižico Informacije za 
učence in starše, ki je na začetku septembra objavljena na spletnih straneh 

http://npz.ric.si/


Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si), prav tako jo najdete tudi na šolski 
spletni strani. 

 
Na povezavi si lahko preberete nekaj dodatnih pojasnil Državnega izpitnega 
centra glede soglasij za reševanje vprašalnika ob NPZ. 

  
 

 

http://www.ric.si/
http://www.os-predoslje.si/wp-content/uploads/2021/05/Dodatno_obvestilo_ucencem.pdf
http://www.os-predoslje.si/wp-content/uploads/2021/05/Dodatno_obvestilo_ucencem.pdf

